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PACO, KIE VI ESTAS?
Neniam ajn, oni tiel multe parolis pri 

paco, kiel nune. Neniam ajn, la monelo 
troviĝis ĉe la rando de tiel terura ka
tastrofo, kiun eĉ la plej diabla men
so, ne kapablos antaŭ priskribi.

Ni diru tute senkaŝe, ke la afero es
tus ridiga, se ne tiel serioza ĝi estus.

Ĉu europanoj perdis siajn kapojn, 
aŭ prefere ili estas senhontaj menso
guloj?

Pli verŝajne, ni amerikanoj, pro la 
distanco, malbone komprenas ilian nu
nan spiritstaton.

Ni legas kaj relegas cent fojojn ke 
neniu el ili deziras militon. Sed eŭropa 
atmosfero flaras pulvon; municiaj fa
brikoj laboradas ĝis plena produktka
pablo. Kreskas armeoj, kaj milspecaj 
mortigiloj.

haj stranga situacio, oni parolas pri 
la estonta milito, kiel pri ia natura afe
ro; oni sentas la alproksimiĝon de la 
plej ega katastrofo iam vidita, preskaŭ 
sen timo, sen teruro.

Laŭ tio, ĉiu normala homo konsen
tos ke ni alpaŝas pli rapide al milito, 
ol paesi ato.

Tamen.
Ĉiu pledas por paco.

t Por la paco, ili amnos sin ĝis dentoj) 
Por la paco ili interparoladas, kaj kon- 

ferencadas senĉese. Por la paco oni sin 
preparas por la estonta milito. Por la 
paco, oni minacas, insultas, kalumnias, 
kaj oni instigas al malamo kaj krimo.

Por la paco, ankoraŭ unufojo, oni 
plenigos la mondon da orfoj, kripluloj, 
idiotoj, pestoj kaj mizeroj.

Kvankam ne mirinde estos, se laŭ 
tiu vojo, iam la- mondo trafas pacon, 
tiun de la tombejo.

Sed; vere tiuj kiuj tiel ofte parolas 
pri paco, scias kaj sentas la pacon?

Ni inkliniĝas kredi, ke tiu pacdeziro, 
estas nur frukto el intelekta spekula
tiva emo, sen cha en la koro kaj sen
toj de la homoj.

Ni rajtas, iom ŝanĝante, ripeti la fa
man frazon : “Ho paco, kiom da bar
baraĵoj oni efektivigas per via nomo!”.

★ ★
Necesas do konfesi, ke ni esperantis

toj, estas devigataj labori por la disvas
tigo de nia celo, sub kondiĉoj absolute 
ne favoraj kaj eĉ kontraŭaj al nia suk
ceso. Ni devas plene akcepti la fatalon 
de tiu ĉi nuna medio, kiu nin premas 
kaj gigantigas nian laboron por kom
prenigi al la homoj la signifon de in
ternacia helpa lingvo.

La kompreno de la nuna homa spirit-
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Llamado a los Esperantistas
En A. E. A. se está realizando una 

intensa labor que tendrá como resill
ado una mayor difusión del Esperan-• *
.) en la Argentina, finalidad que, por 

otra parte, siempre ha perseguido 
nuestra Asociación, y hasta resulta 
redundante volver sobre lo mismo. Pe
ro ahora queremos evidenciar la ne
cesidad de desarrollar una campaña 
de difusión a la altura de los progre
sos alcanzados por el Esperanto en el 
país, necesidad que está tratando de 
satisfacer la Comisión Adminitrativa 
con la colaboración de las Comisiones 
Auxiliares.

El plan trazado con este fin com
prende la formación de un registro de 
esperantistas y la creación de grupos 
en distintas localidades del país, a lo 

este numero; la ampliación de la Bi
blioteca social, el desarrollo de una 
propaganda todo lo intensa y sistemá-
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tica posible, mejoramiento de esta re
vista, y otros proyectos que se irán 
poniendo en práctica a medida que lo 
permita la situación.

Para la realización de este proyec
to necesitamos el aporte de todos los 
esperantistas y simpatizantes del país» 
no sólo de los que ya pertenecen a A. 
E. A., sino también de los que perma
necen alejados. Tal vez usted conozca 
a alguien que anteriormente haya per
tenecido a nuestra Asociación y que 
por una razón cualquiera esté ahora 
apartado de nuestro movimiento. De 
ser así, comuníquenos su nombre y di
rección, para escribirle y tratar de in
teresarlo nuevamente hacia nuestra

cual nos referimos en otro lugar de causa.
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stato, fariĝas tre necesa, ĉu por sen
revigi nin, rilate la tujaj kaj facilaj 
eblecoj de la venko de Esperanto, ĉu 
por ke la penadoj kaj streĉoj por nia 
laboro, atingu la saman nivelon ol la 
baroj kiuj staras antaŭ ni kaj sur nia 
vojo.

Nur tiel ni kapablos eviti, ke tro 
esperplenaj esperantistoj, feni asa niajn 
vicojn, kiam ekkonstatas ke ilia laboro 
<e fruktodonas tiel rapide kiel aten- 
dote.

Ni estu, pli ol iam ajn, bravaj, obs
tinaj, fidelaj. Por kio utilus niaj kon
vinkoj, se ni malhavas la necesan per
siston, por ilin elteni, dum la plej mal
favoraj medioj kaj malfacilaj cirkons
tancoj.

Ni travivas la plej nigrajn horojn de 
la esperanta afero Ĉar aldone al eko
nomika krizo, kiu tiom da perdoj oka
zigas al nia movado, ni vidas ankoraŭ
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floradi ĉiu flanke, plej timigan krizon, 
krizon moralan, kiu limĉgas la homajn 
fratajn sentojn, kiu disigas kaj malku
nigas ilin.

Tamen, post nigra nokto, venas tago, 
kaj post tempesto brilas hela suno. Do, 
malgraŭ tio ke la okazintaĵoj kiuj dis
volvigas en nia monelo, tiel multe mai- 
helpas nian laboron, ni pien fide esperu 
plej oportunajn momentojn, kies al
proksimiĝon, ni antaŭvidas. Sen vanaj 
iluzioj, sen maloportunaj fantazioj, ni 

■ e iu certaj pri la nepra estonta sukceso 
de nia afero.

lam la homoj komprenos, kiom danĝe
ra kaj senutila estas, la persisto en la 
nunaj interpopolaj malpaciĝoj, kaj ek- 
konvinkos ¡rri la bonoj de helpa lingvo 
kaj pri ĝia utilo por la homa kulturo 
kaj progreso.

Ni estu firmaj kaj lojalaj, ĝis la ŝtor
mo forpasu, kaj la nova aŭroro ekbrilu.

OKULVITRE



Universala 

Lingvo 
de

ALVARO 
YUNQUE

Alvaro Yunke estas juna nuntempa 
argentina verkisto. Liaj verkoj ĉiam 
reflektas profundan homamon kaj 
senteman animon. La problemo de in
fanedukado estas de li preferata, kaj 
kie ajn li tuŝas tiun problemon per 
siaj libroj, li montras vastan konon 
de la infana psikologio.
Alvaro Yunke estas granda amiko de 
Esperanto kaj de ĝia movado, kaj li 
meni estas lerninta parte nian ling
von. La suba traduko estas elektita 
el lia verkaro nur tial. ke ĝi tiel prok
sime rilatas al la solvado de lingvo 
internacia, kaj per tio oni povas 
konstati ke nia idealo estas ankaŭ 
sentata kaj bone komprenata de li.

Tradukis kun 

afabla 

permeso 
de la aŭtoro 

A. 
Villafra nca

Papago, kiu parólis multajn lingv- 
ó'jn: tiun de tigroj, tiun de pumoj, tiun 
de vespertoj kaj de aliaj; krom tiuj, 
ankaŭ tiun de la homoj, — kredis, ke 
li estis trovinta, kial tiuj estajoj sen 
ungegoj, sen fortaj muskoloj, sen akraj 
¿irdentoj kej sen flugiloj, subpremas 
ciujn ceterajn estaĵojn el la kreitajaro, 
armitaj kaj teruraj. Pensis la papago: 
la homoj interkomprenas sin, la bes
toj, ne. Tigro kaj pumo, tiel similaj 
laŭ aspekto, parolas malsamajn ling
vojn. Same okazas inter korvo kaj 
kondoro. Rilate la aliajn bestojn, lagos
tomo (1) ne povas paroli kun nasuo 
(2), nek gvanako (3) kun lamo, nek 
milvo kun strigo.

Kaj la papago pensis: se mi sukce
sus ke ili interkoni prenu sin, ke ili in
terparolu per unu lingvo, ili povus in
terligiĝi kaj batali kontraŭ la homo, 
tirano persekutanta kaj mortiganta 

ciujn.
Li vokis al kunveno la bestojn: bir

doj kaj kvarpieduloj.de tapiro (4) ĝis 
la ĉinĉilo (5) , de chaŭno (6) ¿is la 
kolibro, ĉiuj ĉeestis. La poliglota pa
pago klarigis al ili la motivon de tiu 
kunveno, al ĉiu besto per lia lingvo, 
kaj ĉiuj trovis, ke la ideo estis genia 
kaj ili ĝin akceptis entuziasme.

Sed la malobeema glaŭeidio (7) pre
zentis la unuan kontraŭstaron:

—Kaj, kian lingvon oni adoptos
Ĉar mi supozas, papago, ke vi ne postu
los, ke mi, la glaŭeidio, parolu la ling
von de sensignifa fringelo(8).

Pro liaj akraj krioj kaj liaj sovaĝaj 
rigardoj, la aliaj bestoj komprenis, ke

la glaŭeidio estis protestanta, kaj ili 
volis scii, kial li protestis. La papago 
tion klarigis al ili.

La tigro, la pumo, la apro, la nizo, 
la aligatoro, la vulpo, la kardelo (9) 
la simio, la cikonio kaj la aramu- 
so (IO), t. e., ĉiuj kredantaj sin tre 
gravaj (kaj ĉiuj kredis sin tiaj), ĉu 
pro sia potenco aŭ pro sia beleco, ĉu 
pro sia kanto aŭ pro sia bonfamo, aŭ 
tial, ke legendo estis glorinta lin, ĉiuj 
ekkriis, ekmontris siajn meritojn, kaj 
ĉiuj postulis, ke sia propra lingvo es
tu tiu, kiun oni elektu kiel universa
lan lingvon.

lli ne povis interkompreni sin. Oka
zis ungoŝiroj, mordegoj, vundoj kaj 
mortigoj.

La papago foriris...
Kaj la homoj, malgraŭ ke ili ne po

sedas ungegojn, nek akrajn ¿irden
tojn, nek potencajn muskolojn, nek 
flugilojn, daŭre venkadis la jaguaron 
aŭ la pumon kun terurajn ungegojn, 
la aligatoron kun segantan dentaron, la 
vulpon kun facilmovajn muskolojn 
kaj la kondoron kun majestajn flu
gilojn. ..

(1) Lagostomus maximus. (2) Nasua rufa. 
(3) Lama Huanakus. (4)Tapirus amerika- 
nus. (5) Chinchilla laniger.. (fh Chauma 
cristata. (7) Glaucidiun nanum. (8) Zonotri- 
chia strigiceps. (9) Parua rio cucullata. IO) 
Aranius scolopaceus.
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Ni bone komprenas la sintenon de 
• iii kamplaboristo, kiu ĉiutage atente 

x gard das la lokon, kie iam estis ente
rigata semon.

Eĉ lian malesperon, kiam post defi
nata tempo, la semo obstinas ne ek- 
ĝermi.
Sed, Ho feliĉo! Iam, la tero ŝveletas; 
pala kaj malforta, trunketo aŭdace kre
vigas la teron, kaj kuraĝe rigardas la 
sunon.

Larĝa rideto heligas la. vizaĝon de la 
kamplaboristo, kiu per tia sensignifa 
kreskajo, kredas sin abunde rekompen
cata de siaj kapdoloroj kaj ĉagrenoj.

Ankaŭ ni, laŭŝajne vane atendadis la 
fruktojn de longa kaj peniga propaga
do. eĉ duboj pri la efiko de niaj meto
doj ekkaptis nin, kiam kvazaŭ inter
konsentite ; el diversaj flankoj el nia 
lando, konvinkige elmontriĝas, ke ne 
vane oni dissemis la fundamentojn de 
nia kara lingvo.

Ni iom alrigardu la faktojn:
La geesperantistoj el la urbo Rosa

rio. denove reorganizis la grupon, no
va komitato estas elektita, kaj ili pro
mesas plej vigle labori por Esperanto.

Membroj de la komitato estas: Prezi
danto, S-ro Inĝ. Hugo J. Ceretti; Se
kretario. F-ino Josef ino Curto; Kasisto, 
S-ro Petro Martin; Voĉdonantoj : S-roj 
R. Sartoris kaj J. Gamberini; Sindiko, 
S-ro F. Gomez.

&
En la suda urbo Bahia Blanca, antaŭ 

ne multe fondigis la Societo Esperan
tista de Bahia. Blanca.
Oni elektis Centran Komitaton kies 
membroj estas tre bonaj kaj laboremaj 
samideanoj, membroj de tiu ĉi komitato 
estas: D-ro Salvador Sammartino.
prezidanto; S-ro Vicente Orlando, se
kretario; F. Rodriguez kaj T. del Valle, 
vicsekretarioj; kaj S-roj A. Tamagni,
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G. Navallas, C. C. Link, A. di Santi 
kaj J. C. Duran.

☆
Alia nova Grupo Esperantista estas 

starigita en la urbeto Serodino, dank’al 
persistaj klopodoj de la S-noj Amadeo 
P. Soler kaj Johano E. Diaz. Sendube 
ili scios subteni kaj kreskigi la komen
citan laboron.

En la urbo Córdoba, la lerta esperan
tisto S-ro J. Seolnik aperigas espe
rantan kurson sur la organo de la ge
instruistoj “La Palabra” (La Parolo), 
kun plena sukceso.

☆
La maluova es perantisto J’. V. Aler

ti tti gvidas esperantan kurson ĉe la vi
laĝo Coronel Pringles. tiu ĉi, estas ĉer 
estata de pli ol 30 gelernantoj. La de
longe elpruvita fervoreco al nia afero de 
S-no Merlotti rajtigas nin esperi, ple
nan sukceson al lia entreprenita laboro.

☆
Ni plenĝoje akceptas tiujn novajn 

batalantoj; inter niaj vicoj; kaj ni 
esperas ke ili scios elteni sin fortaj ĉe 
siaj postenoj, malgraŭ la batoj de la 
sorto kaj la sennombraj malhelpoj sur 
nia vojo al la venko. Fine ni rimarku 
la daŭran sukceson de nia koresponda
da kurso. Senĉesan alfluon da novaj ge
lernantoj, oni registras ĉe nia sidejo, 
kiu preskaŭ superas nian ka¡labion pri
zorgi ilian instruadon, malgraŭ tio ke 
la propagando por la kurso, nia flan
ke, estas nula.

La nombro de la gelernantoj de nia. 
Koresponda Kurso estas en la nuna mo
mento 400.

Specialan disvolviĝon prenis nia kur
so; ĉe regionoj tiel mai proksiniaj kaj 
malmulte loĝataj; kiel “Chaco” kaj 
“Misiones.

En la “Ĉako” ni kalkulas pli ol 50 
gelernantojn kiuj (Ffe troviĝas ĉe la ur
betoj Resistencia kaj Charata. En la 
gubernio “Misiones; .kiu trovigas en 
plena arbarlando estas pli ol 30 geler
nantoj ; dudek el ili estas en la urbeto 
Posadas.



Í| La Organización Esperantista en la Argentina ||

Uria de las aspiraciones más caras a los 
esperantistas de la capital, seria la organiza
ción de diversos grupos esperantistas, en 
distintas localidades del país.

No se nos escapa —claro está— el hecho 
que el número de partidarios del idioma au
xiliar no es tan grande, por aquí, que per
mita de golpe y porrazo el establecimiento 
de grandes sociedades y grupos para el cul
tivo y difusión del Esperanto.

No pretendemos tanto.
Nuestras pretensiones son más modestas, y 

desde luego completamente factibles- Son 
varias las localidades de nuestra república 
que albergan a más de un esperantista. Asi
mismo en algunos de los barrios excéntricos 
de nuestra ciudad residen varios “samidea
noj”; lo mismo ocurre en algunos de los 
pueblos de su alrededor.

Pues bien, entendemos que sería una la
bor tan útil como necesaria, y por otra par
te agradable, el que estos esperantistas, in
terpretando uno de los fundamentales pos
tulados del Esperanto, se unieran, dando así 
el carácter de una organización formal a pe • 
quenas entidades compuestas por cinco o 
más personas.

Sería erróneo dejar de dar este paso, fun
dándose en que no es conveniente el esta
blecimiento de tan menguados grupos, ya 
que insignificante habría de ser la labor que 
pudiera surgir de los mismos.

Nada de eso. La mayoría de las entidades 
integrantes de la actual organización espe
rantista mundial, vieron la luz de un mocio 
semejante.

Estos núcleos, aparte la labor de divulga
ción de los principios que encierra el Espe
ranto, obrarían cual aglutinante al que con
vergerían todos los simpatizantes y futuros 
colegas, en busca de un natural contacto con 
los esperantistas más aventajados-

Estos pequeños núcieos serían el funda
mento, la base de una futura sociedad es
perantista más grande y completa; ellos per
mitirían un estrecho y provechoso contacto 
con la Asociación Esperantista Argentina, 
haciendo posible el establecimiento y des
arrollo de un plan de trabajp en pro de la 
difusión del Esperanto, abarcando todo el 
país.

No sería posible a la A. E. A. mantener 
una constante vinculación con cada uno de 
los esperantistas de la Argentina. En cam
bio podría hacerlo con suma facilidad y con 
gran provecho, con una o dos docenas de 
entidades esperantistas.

Además, escasa ha de ser la labor que por 
el Esperanto pueda realizar una persona tra
bajando sola; dejando de lado las excepcio- 
ciones. cualquiera se sentirá más bien des
alentado, ante un medio ambiente indiferen
te cuando no hostil-

Pero cuando somos varias personas, las ta
reas se nos antojan más fáciles, los contras; 

tes no nos amilanan tan fácilmente v cuando 
nos gana el desaliento, son los compañeros 
los que nos infunden nuevos bríos. Nos sen
timos más identificados con el ideal que di
fundimos, por el hecho que hacemos cues
tión de amor propio el éxito del mismo, esta
mos dispuestos a luchar, y aunque sea pal
mo a palmo, habremos de llegar a la meta.

Por otra parte, el número de esperantis
tas en la Argentina, sin haber alcanzado una 
cifra astronómica, puede estimarse en va
rios miles, comprendiendo en ella no sola
mente a los que pueden expresarse sin in
convenientes en el idioma de Zamenhof, si
no también a aquellos cuyas simpatías están 
de nuestro lado.

Luego, nuestro plan está bien dentro de 
nuestras posibilidades, importa solamente 
que cada uno haga ostensible su admiración 
y simpatía por el Esperanto en forma pú
blica y práctica, es decir, que deje de ser 
un esperantista pasivo o para sí mismo, para 
convertirse en uno activo, o para los demás.

Entendemos que nadie se atrevería a du
dar sobre las ventajas de una labor reali
zada por un grupo de personas trabajando 
de común acuerdo en defensa de un poŝtu • 
lado, con relación a la obra de las mi sni.m 
actuando separadamente.

No es éste el momento, ni el lugar, para 
tratar de los beneficios de la asociación. 
Queremos solamente señalar, que así como 
la reunión de unas cuantas personas permite 
la constitución de una entidad, una agrupa
ción de éstas hacen posible la fundación de 
nna Federación de grupos, de estructura na
cional.

No importa cuan lejos estemos de la Fe
deración Argentina do Sociedades Esperan
tistas; de cualquier manera hacia ella va
mos, y ésta ha de ser la meta hacia la cual 
han de converger nuestros futuros anhelos, 
para concretar así definitivamente la orga
nización esperantista nacional.

Pero, por el momento, tenemos los espe
rantistas argentinos una tarea inmediata a 
realizar, cuya importancia y oportunidad no 
sabríamos encarecer bastante.

El movimiento esperantista en nuestro 
país atraviesa por un momento de excepcio
nal actividad; de ello tenemos pruebas bien 
elocuentes.

Los esperantistas rosarinos han reorgani- 
nizado su entidad, prometiendo desarrollar 
una labor activa en favor del Esperanto. 
Los “samideanoj” lng. Hugo J. Ceretti, 
Srta. J- Curto, Sres. P. Martín, R. Sartoris, 
J. Gamberini y F. Gómez, integrantes de la 
Comisión Directiva de dicha entidad, reali
zarán, sin duda, una obra positiva en favor 
de nuestra causa.

De Bahía Blanca nos llega una informa-
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ción que expresa la constitución del Centro 
Esperantista de Bahía Blanca. Integran su 
primera comisión los “samideanoj” Dr. S- 
Sammartino, Vx Orlando, F. Rodríguez, '1'. 
del Valle, A. Tamagni, G. Navallas, C- C. 
Link, A. Di Santi, y J. C. Duran, todos bue
nos esperantistas y conscientes de la labor 
a realizar por el Esperanto.

Y si esto fuera poco, el activo esperan
tista de Serodino, S-no Amadeo P- Soler, 
nos anuncia la constitución de la Sociedad 
Esperantista de dicha localidad. Tenemos 
pues, en el país, actualmente, cuatro entida
des empeñadas en divulgar los beneficioj 
que para el entendimiento y aproximación 
entre los pueblos significa el Esperanto.

Asimismo, es digna de mencionar y enca
recer la obra del conocido esperantista Juan 
Vicente Merlotti, quien en la localidad de 
Coronel 1‘ringles está dictando un curso de 
Esperanto ante 30 entusiastas alumnos.

Finalmente no podríamos dejar de mencio
nar, sin faltar a los más elementales prin
cipios de colaboración ideológica, el curso 
que en la revista “La Palabra”, órgano del 
magisterio de la ciudad de Córdoba, publica 
uno de los más recientes y aventajados es
perantistas de nuestro país, el Sr. Jaime 
Scclnik.

Pero todo esto no es bastante, esperamos 
mucho más; que cada esperantista trate de 
hallar los correligionarios de su localidad, 
para poder dar vida a una agrupación, no 
importa lo pequeña que fuei^i —los árboles 
más grandes tienen ta*mbién semillas peque
ñas— para así poder hacer partícipes de 
nuestros conocimientos a las demás perso
nas, y pronto veremos surgir nuevas enti
dades.

A. E. A. ha de hacer cuanto esté de su 
mano para el mejor éxito de estos esfuer
zos- Claro que, conviene desde ya no dejarse 
llevar por fáciles entusiasmos, ni de éxitos 
prematuros; nuestra tarea esencialmente 
cultural es, por ende, lenta y difícil, pero 
siempre honrosa y aun agradable cuando se 
tiene conciencia de todas las dificultades a 
vencer y de los resultados a conseguir.

Conque manos a la obra, a ver de donde 
surge el quinto grupo esperantista, que ven
ga a engrosar a los que están batallando.

¡Bienvenido el quinto!
A. Barrot.

Argentina Esperantisto acogerá con be- 
' plácito las sugestiones que en este sentido 

•an a bien formularle sus lectores. Red.

•♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Resultado de la Rifa a beneficio de 
Argentina Esperantisto

ler. Premio: N9 094. Ganador Sr. Domingo 
Alonso, Cnel. Domínguez, S. Fe- F. C. C. 
G. B. A.

2do. Premio: N’ 206.
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La conferencia náutica holando- 
japonesa fué postergada indefinida
mente, no por las causas que corrien
temente hacen fracasar reuniones de 
esta clase, sino porque los dos países 
participantes no podían ponerse de 
acuerdo sobre el idioma a utilizarse 
durante la Conferencia. Como ésta se 
realizaba en el Japón, los representan
tes de ese país sostenían que el idio
ma a adoptarse debía ser el japonés. 
Los delegados de Holanda, si bien no 
se oponían a que esta moción fuera 
aprobada, pretendían, en cambio, que 
el texto de los tratados debía redac
tarse en inglés, idioma familiar a am
bas. Parece que a los delegados del Sol 
Naciente no les satisfizo este tempera
mento y, en consecuencia’ se suspen
dieron per tiempo indeterminado las 
sesiones de esta Conferencia, sin ha
ber podido terminarse, siquiera, las se
siones preparatorias.

Y este hecho pone, como tantos 
otros, en evidencia la gravedad que 
tiene el problema lingüístico, y la ne
cesidad. mayor cada día. de adoptar 
un idioma de uso internacional, que 
no pueda he-ir la susceptibilidad de 
ningún pueblo. Porque no otra cosa 
significa (pie dos naciones posterguen 
una Conferencia (de la- que* induda
blemente, pensarían obtener excelen
tes beneficios) por no poder ponerse 
de acuerdo sobre el idioma (pie debe
rían utilizar en la misma.

Grupo Internacional Esperantista 
de Valparaíso (Chile)

Un grupo de intelectuales porteños ha fun
dado en Valparaíso una nueva institución 
difusora del Efperanto con el nombre que 
sirve de epígrafe a estas líneas. Funciona 
su local en el tercer piso de la Biblioteca 
Severín. Cuenta con una espléndida sala de 
lectura v biblioteca. Funcionan también cur- 
eos diarios gratuitos del idioma Esperanto, a 
cargo del periodista don José Novoa Orella
na. Las reuniones sociales se efectúan de 5 
a 8 de la noche.

Toda correspondencia relacionada con esta 
institución deberá ser dirigida a su director 
señor H. Belmonte, Biblioteca Severin, 
Valparaíso (Chile).
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Laŭ la lastaj statistikoj, prilaboritaj *' 
de la urbaj oficejoj, la logantaro de la 

1935'; 2.228.440 da
• ••

ni: V©-
, al ĉi jara, kiu kiel dirite, estas la plej mal-

*1 l/1 •>' i 'til -.3141

lta regis- 
14.917, , kaj 13.881 M’ i \í 3 M

urbo Buenos Aires estis kalkulata ĝis januaro de 
personoj.

Tio signifas ke la loĝantaro de nia urbo kreskis je 15.329 loĝantoj kom
pare la saman daton de 1934 jaro. Tiu ĉi kreskigo estas la pléj malalta, kiun 
oni registras post kelkaj jaroj.

De la jaro 1927, kies lo^anto-pligrandiĝo trafis la ciferon ,50.007.
nas post sinsekvaj malgrandigoj
alta post kelkaj jaroj.

Tiu ĉi proceso evidentigas rila 
do, t. e., la enurba kaj migra.

La enurba estis dum la jaro 1928, 21.099 da personoj, la pléj.a 
trita dum la lastaj dek .jaroj. Dum 1933 jaro estis 
dum la 1934.

Tiu ĉi malgrandigo prenis pli gravajn karakterojn rilate, la migra mo- 
0vado. De la 30.480 enmigrintoj kiuj

ni konstatas la
jaro 1930, 4.345 dum la jaro 1931, kaj 
928 dum 1932.

Tamen en la jaro 1933 oni observas 
ian rekreskigon kaj oni registras la 
nombron 1141 enmigrintoj. La pro
centa kreskado de nia urbo estas 0.69 
nune kaj estis 0.73 en 1933, 1.97 en 
1930 kaj 2.53 en 1927.

r í>*

venis nian landon dum la jaro 1928, 
ciferon 20.908 en la

lfe
f.ií'
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CONGRESOS DE ESPERANTO
Estamos en la úpoca de los Congresos de 

Esperanto. Como todos los años, se celebra
rán los de carácter internacional, organiza
dos por U.E.A. y S.A.T., de los cuales in
formamos en otro lugar. Estos, por el hecho 
de ser internacionales, tienen una gran im
portancia, pues reúnen a delegados de nume
rosas naciones. Pero al lado de ellos las so
ciedades esperantistas nacionales celebran 
Congresos locales, que, 
trascendencia de los internacionales, 
zan también mucho éxito.

La Federación Esperantista Escocesa ha 
realizado el suyo en la hermosa ciudad de 
Rothcsay, entre los días 17 y 2o de mavo.

En el
se habrá efectuado en Brujas el 24’ Congie-

so Belga de Esperanto, que, de acuerdo con 
lo establecido en el programa, 
ciarse el sábado 8 de junio, 
el 11 del mismo mes.

había de ini 
clausurarsey

9 y 10 dq, pu 
la Pro<pa ga

nacionales
si bien no tienen la 

alcan-

el suyo en la hermosa 
entre los días 17 yV

momento de aparecer este número

Arras.

También durante los días 8, 
nio. la Sociedad Francesa para 
cién del Esperanto iba a realizar su 32’ Con
greso Nacional, en

Por su parte, la Sociedad Esperantista de 
Bulgaria fijó la celebración de su 22c Con
greso Nacional, para los días 21. 22 y 23 de! 
mismo mes, en la ciudad de Varhá.

ARGENTINA ESPERANTISTO — •7
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Pronombre Reflexivo
El ¡pronombre reflexivo SI se refiere siem

pre al sujeto de la proposición.
Se le emplea para reemplazar al sujeto en 

la tercera persona del singular o del plural.
Mi diris al MI mem

Vi diris al VI mem.
Li, fii. ĝi. ili diris al SI mem.

Mi rigardas MIN en spegulo
Vi rigardas VIN en spegulo
Li. fii. ĝi. ili rigardas SIN en spegulo

ADJETIVO — POSESIVO — REFLEXIVO
El adjetivo posesivo SIA corresponde al 

pronombre reflexivo SI, su, sus. de ellos, 
de ellas.

NUNCA se pone SIA delante del sujeto y 
se le emplea únicamente en la tercera per
sona del singular o del plural cuando se 
encuentra delante el objeto (complemento) 
poseído por el sujeto de la proposición.

EJEMPLOS:
El camarada escribe a su primo.
La kamarado skribas al SIA kuzo.
El muchacho corre, sus mejillas están rojas
La knabo kuras. LIAJ (sujeto) vangoj 

estas ruĝaj.
Cuando se titubea en el empleo de SIA, 

se debe .proceder de la siguiente manera:
Se preguntará primeramente:
lo. ¿Cuál es el verbo?
2o. ¿Cuál el sujeto o los sujetos (un 

verbo puede tener varios sujetos: Ej. El pa
dre y su hijo pasean. El herrero y su ayu
dante golpean)).

Y se recordará que:
3o. No se coloca NUNCA sia delante del 

sujeto.
4o. Se coloca SIA dolante de la persona o 

cosa perteneciente al sujeto.
Ejemplos:

Su lámpara está en su habitación.
De primera intención se traduciría el pri

mer SU o los dos por SIA. Pero siguiendo 
exactamente los cuatro principios ya ex
puestos se dirá:

lo. ¿Cuál es el verbo? Resp.: está.
2o. ¿Cuál es el sujeto? (Qué es lo que es

tá) Resp.: la lámpara.
o. Siendo “la LAMPARA” sujeto como 

no se coloca NUNCA sia delante del su
jeto, se traducirá SU delante de lámpara, por 
LIA si el poseedor de la lmpara es masculino, 
o por ŜIA si el posesor es femenino.

4o. ¿ La habitación pertenece al sujeto 
(lámpara)? Evidentemente uo.

8 argentina esperantisto

No se pondrá, pués SIA sino LIA o ŜIA, 
según los casos.

Suponiendo que la LAMPARA es de Pe
dro: tendremos:

LIA lampo estas en LIA ĉambro.
Si hubiéramos de traducir: El amo juega 

con su perro. Tendríamos:
lo. Juega, Verbo.
2o. Amo. Sujeto.
3o. Perro No es sujeto.
4o. El perro pertenece al sujeto (amo).
La mastro ludas kun SIA hundo.

He aquí una cómoda explicación mecá
nica de lo que antecede, que será de utili
dad para los principiantes: Cuando se dude 
en traducir un adjetivo posesivo por SIA, 
se procederá:

lo. Poner sobre los verbos la letra V.
2o. Poner sobre los sujetos la letra S.
3o. Colocar sobre las palabras precedidas de 

su sus, de ellos, de ellas, la letra J. (Jes); si 
la palabra pertenece al sujeto, y la letra 
N (ue) si no le pertenece. Esto hecho, só
lo se podrá colocar SIA delante de la pala
bra señalada por J. — Ejemplo:

S. V _ N
Ni parolis kun niaj amikoj kaj iliaj parencoj

S V
Hemos hablado con nuestros amigos y sus 

N
parientes.

S. V J
Mi madre perdió su libro.

S V J '
Mia patrino perdis SIAN libron

SVN 
Su reloj (de él) está en su bolsillo.

S V N
LIA horloĝo estas en LIA poŝo

S S V
El herrero y su ayudante golpean.

s S V
La forĝisto kaj LIA helpanto batas

S V S V
La hermana cree que sus hermanos vendrán.

S V S V
La fratino kredas ke ŜIAJ fratoj venos.

S V J N
Pedro pasea con su primo y sus amigos (de 
su primo)

S V J
Perto promenas kun SIA kuzo kaj LIAJ

N

amikoj.



LA AMARA
MATEO1’

(1) Nacia trinkajo, ioni simila al verda 
teo. oni trinkas ĝin per malgranda kukurbe
to, en kiu oni metas la mateon; preskaŭ 
bolantan akvon kaj sukeron laŭ vole. Oni 
elsuĉas malrapide per metala tubeto.

ARGENTINA 
KAMPARA 
FABELO

•

Tradukis La Gaŭĉo

Ni ankaŭ havis nian kreolan 
Adamon; al kiu la kreinto, el unu lia 
ripo farinte Evon donacis ŝin al li, kiel 
kunulinon.

Post ŝi, li venigis la ĉevaleton, por 
la laborklopodoĵ. por lia amuziĝo, ĉu 
promenante, aŭ ĉe ĉevalkuroj: la ĉe
valeto kiun oni neniam pruntas, kiel 
la gitaro, kiun, li ankaŭ donacis al li, 
por nrldigi liajn ĉagrenojn, ludante 
nihili kamparajn kantetojn, per kiuj 
li elverŝu la poezion el sia animo.

Pli poste por defendi lin de la ve
tero, konstruis kabanon por li, de kies 
1raboj el pendos simplan infanan lu
lilon, kaj ĉe la fajrerjo rostos pecon da 
viando por nutri sin.

Ankoraŭ poste venigis la gardeman 
hundon, kaj la alaŭdon, kiu inter la 
foliaro, dum la aŭroro, vekigos lin per 
ĝia muziko.

Kaj la homo kun tiom da trezoroj 
ne ŝajnis ankoraŭ esti kontenta.

Kaj la kreinto demandis lin:
•—Kio mankas al vi
La kamparano mediteme respondis:

—('io forpasas, kara patro, escepte 
la doloro... Mia edzino iam povas 
forkuri kun aliulo; estos momentoj 
dum kiuj al mi ne plaĉos kanti; kiam 
mi maljuniĝu mi ne rajdos la ĉeva
lon ; la filoj aparte starigos sian hej
mon ; la hundo povas foriri, elfali la 
dornon... kaj mi resti sola.

Mi bezonas kompaniulon, por mal
rapidi rakonti al li miajn suferojn, kiu 
sentigu al mi, lian viran varman ma
non, kiu estu serioza, silentema, kaj 
fidela. t

Kaj tiam la Kreinto donacis al li, la 
amaran mateon.

S V
Yo cubro mi cabeza con mi sombrero.
S V J J
El cubre la suya con su sombrero.

S V
Mi kovras mian kapon per mia ĉapelo
S V J J

I.i kovras la SIAN per STA ĉapelo

De donde se deducirá la siguiente reglar 

1 a forma reflexiva de la tercera persona en 
los tres géneros y ambos números es SI SIA. 
f’c la usi cuando el pronombre se refiere al 
sujeto de la proposición, pero, en las partes 
regidas dt la pro] bridón decido el sujeto 
lógico de la parte regida, no el sujeto grama
tical do la rigente.

El adjetivo reflexivo es siempre SIA aun 
vn ia tercera persona del .plural.

Ejemplo:
El mira su rostro, su boca. sus manos.

LI rigardas SIAN vizaĝon. SIAN buŝon. 
STAJN manojn.
Ellos miran sus rostros sus manos, 

lli rigardas SIAN vizaĝon. SIAJN manojn.
' • J ' L t ” J <

Las voces (sustantivas) iu tiu ĉiu, kiu, ne
niu pertenecen 
eera persona, también cuando 

a la' primera y segiinda 
como en las lenguas nacionales).

Ejemplos:
ricevas sian porcion. Neniu el vi 
sorton. Tiu el vi. kiu opinios sin

gramaticalmente a la ter- 
también cuando éstas se re- 

V SOLnindá* (en E<pe- .fieron 
ranto

el ni 
sian

Ĉiu 
evitos 
k pabla...

a^OF.NTĴNA ESPERANTISTO.---- ~------- »
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Kiel mi farigis Esperantisto
lJ V *

Dum februaro de la jaro 1903, komencante 
vojaĝon tra la Oriento, mi troviĝis en la 
manĝovagono. kiu veturigis min de Buku- 
reŝto ĝis la maro, al Konstanza: ĉe najbara 
tablo mi rimarkis sinjoron,, kiu vane klo
podis ion mendi per la kelnero. Tiu ĉi apli
kis ĉiujn siajn .lingvajn konojn parolante 
rumane, serbe, bulgare, ruse kaj turke! Va
ne. La pasaĝero ne komprenis tiujn kvin 
lingvojn.,Preta por helpo mi alproksimiĝis — 
mi parolas, krom la rumana, ankoraŭ sep ali
ajn lingvojn-kaj mi demandas germane, fran
ce, angle, itale, poste hungare, hispane kaj 
greke kion li deziras, ĉio vane, la fremdulo 
ankaŭ tiujn lingvojn ne komprenis. Kvin 
de la kelnero kaj sep miajn, entute 
dekdu! Tiam mi rememoris frazeton trovitan 
en artikolo pri Esperanto, nova internacia 
lingvo, kiun mi estis leginta iom dubante, 
antaŭnelonge kaj mi demandis:, “Ĉu vi paro
las esperante?” Krio de ĝojo! “Jes. mi 
parolas” kaj li daŭrigis en lingvo kiun mi 
ne komprenis, ĉar mia kono pri Esperanto, 
ja estis limigita je tiuj kelkaj vortoj. Ape
naŭ la fremdulo tion rimarkis, li trovis la 
rimedoj! Uaj enmetis en mian manon mal
grandan libreton en germana lingvo, unu el 
la tiel nomitaj Esperanto-ŝlosiloj ekzistantaj 
en preskaŭ ĉiuj lingvoj, kiuj kvankam pe
zante nur kvin gramojn, tamen enhavas la 
tutan gramatikon kaj la vortaron de tiu fa. 
cila lingvo kaj nun la lernado komencis. 
Kiam post dek horoj ni retrovis nin sur la 
ferdeko de 1'vaporŝipo mi jam estis ka
pabla komprenigi min en Esperanto kaj mi 
demandis ŝerce: “Sinjoro, ĉu vi elfalis el la 
luno ” — “Kial do?” — Ĉar vi ŝajnas ne
niam homan lingvon kompreni”. — Kaj 
nun mi eksciis ke mia kunvojaĝanta, svedo 
parolis krom sia gepatra lingvo ankoraŭ tri 
aliajn: la norvegan, la danan kaj la finnan. 
Do, la fremdulo, la kelnero kaj mi ni kune 
parolis dekses lingvojn kaj tamen ni no 
povis interkompreniĝi!

De tiam mi klopodas ĉiutage konvinki la 
homojn ke ne la studado de multaj frem
daj lingvoj sed nur la uzado de tiu facile 
lernebla internacia lingvo ebligas la inter
rilaton kun ĉiuj homoj, eĉ kun tiuj kiuj 
ankoraŭ ne scipovas ĝin. Kiel montras tiu 
vera historieto.

Henriko Fischer — Galatz

Como me hice Esperantista'
En febrero del año 1903, iniciando un 

viaje por cl Oriente, me encontraba en el 
vagón comedor que me conducía de ^Bucarest 
hacia el mar, hasta Constanza. En la mesa 
vecina noto un señor que en vano se esfor
zaba por encargar algo al mozo. Este apli
caba todos sus conocimientos lingüísticos 
hablando rumano, serbio, búlgaro, ruso y 
turco. En vano. El pasajero no comprendía 
esas cinco lenguas.

Dispuesto a ayudar, me aproximé— yo ha
blo, además del rumano, aún siete lenguas 
más — y le pregunté en alemán, en francés, 
en inglés, en italiano, después en húngaro, 
en español y en griego, qué es lo que desea
ba. Todo inútil; el extranjero tampoco com
prendía estos idiomas. Cinco del mozo y 
siete míos, en total doce! Entonces recordé 
una frasecita hallada en un artículo sobre 
Esperanto, nueva lengua internacional, qué 
había leído con algo de duda, no hacía mu
cho, y le pregunté: “Ĉu vi parolas esperan
te?”. Un grito de alegría: “Jes, mi paro
las”; y continuó en una lengua que yo no 
con iprendía, porque mi conocimiento de Es
peranto se limitaba a esas pocas palabras

Apenas el extranjero notó ésto, encontró 
el remedio, y puso en mis manos un peque
ño librito en lengua alemana, una de las lla
madas claves de Esperanto existentes en ca
si todas las lenguas, los cuales pesando sólo 
cinco gramos contienen, sin embargo, toda 
la gramática y el diccionario de esa lengua 
fácil, y el aprendizaje comenzó. Cuando 
después de diez horas nos volvimos a encon
trar sobre la cubierta del vapor, yo ya era 
capaz de hacerme comprender en Esperanto 
y le pregunté en broma: “Señor: ;ha caído 
usted de la luna”. “—¿Porqué, pues?” 
“—Porque usted parece no comprender nin
guna lengua humana”.

Y entonces supe que mi compañero de via- 
je, sueco, hablaba, además de su lengua ma
terna, aún tres idiomas más: el .noruego, bl 
dinamarqués y el finlandés. De este mo
do,- el extranjero, el mozo y yo,"hablábamos 
dieciseis idiomas y, sin embargo, no érames 
capaces de comprendernos!

Desde entonces, me esfuerzo todos los días 
en convencer a los hombres que no es con 
el estudio de muchas lenguas extranjeras, si
no con el uso de esa lengua internacional, fá
cil de adquirir, que será posible relacionar
se con todos los hombres, hasta con los que 
todavía no la conocen, como lo demuestra 
esta verídica historieta.

Ni transdonas niajn sincerajn kondolen
cojn al la familio de nia estinta lernanto 
Antonio Diaz (No. 3663 ), el Serodino 
Prov. Santa Fe, kiu mortis en la monato
majo Jus pasinta.

ARGENTINA ESPERANTISTO

Material de propaganda en Esperanto
Contamos con una cantidad de folletos 

de propaganda de diversas instituciones eu
ropeas redactados en Esperanto, y su difu
sión es una eficaz propaganda para el idio
ma. Los que tengan interés en recibir ejem
plares de los mismos, pueden solicitarlos a 
GAZETA FAKO, enviando el importe del 
franqueo.



Nuevos folletos de propaganda comercial 
y turística, en Esperanto. — Han apareci
do últimamente los siguientes prospectos de 
propaganda, todos ellos redactados en Es
peranto:

Descriptivo de la Exposición Universal de 
Bruselas, con un plano de la misma; uno edi
tado por el Correo de los Alpes Suizos, ti
tulado “Verano 1935”, impreso en colores, 
que contiene valiosos informes «para el tu
rista que recorre Suiza; y, por último, uno 
sobre la ciudad checoeslovaca de Kosice, con 
textos en el idioma del país, francés, hún
garo, alemán, polaco y Esperanto.

Revista Pedagógica con sección en Espe
ranto.
ción de maestros de Holanda, « 
‘ ‘ Correspondentieblad ’ publica 
ranto crónicas de las novedades 
ficas en este

La estación 
en Esperanto, 
ción de radio 
sión regular en los idiomas Esperanto e ita
liano, de temas relacionados con el 27’ Con
greso Universal de Esperanto, que tendrá lu
gar en lioma a mediados de este 
transmisiones t¡enen 
v viernes de las <■ -

Revista para los empleados esperantistas. 
—Un núcleo de empleados esperantistas de 
Suecia ha comenzado la publicación de “Ga
ceta del Empleado”, redactada totalmente 
en Esperanto. El propósito de esta revista 
es reunir y difundir las ideas y experiencias 
de los empleados esperantistas.

“La novia vendida”, cantada en Espe
ranto, fué transmitida por radio, 
ra del maestro 
se representará este 
Colón, fué cantada « 
tida por la estación de

El órgano oficial de una institu- 
denominado 

en Espe- 
bibliográ-

idioma.
de radio de Roma
— El 18 de marzo la esta

do Roma comenzó la transmi-

transmite

año. Las 
lugar todos los lunes 

18.30 a las 18.40 horas.

La ópe- 
rhecoeslovaco Smetani, que 

1 año en nuestro teatro 
en Esperanto y transmi- 

Brno, en cadena con 
otras polifónicas de Checoeslovaquia.

Exposición Policial Esperantista. 
Estrasburgo, el Club Policial 
local organizó una exposición en la que 
mostraban distintos aspectos del movimien
to esperantista entre los policías.

Catálogo de la prensa esperantista. 
Compilado y comentado por el Dr. José 
káes. de Checoeslovaquia, apareció 
pais la obra citada. Se trata de una

En
Esperantista

se

Ta- 
en ese 

lista de

«

Radia Parolado
Ceretti 
tre be-

Nia diligenta amiko Hugo J. 
okaze la unua de Majo, taris 
lan paroladon de la loka radia stacio 
L. T. 1., kies temo rilatis al tiu ĉi la
borista dato. Niaj gratuloj al nia ami
ko pro lia sukceso, kaj ni esperas 
aliajn okazojn por esprimi al li novajn 
gratulojn. '

CRONICA MIINII1AI
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las revistas y periódicos esperantistas ; que 
aparecen en la actualidad, en número de 
1.276. Se ha agregado una nómina de las1.276, 
revistas no esperantistas de todo el mundo 
que publican secciones en Esperanto, y de 
las revistas que defienden otros proyectos 
de idioma universal. Completan, la obra un 
registro de los países y ciudades en que 
anteriormente aparecieron revistas esperan
tistas, y una estadística sobre las actuales.

lTu libro editado en Esperanto traducido 
a 16 idi omas.
“Al fin 
original 
ra 
su

vez, 
16* 

landes.
—La

El libro de radio titulado 
comprendí la radio”, y cuyo texto 

fué edjtado en Esperanto por prime- 
ncáha de'.'í 
traducción,

sor,
> está

lanzado a la venta, 
vez en idioma ho_

importante revista “La Medicina 
Catalana ”, de Barcelona, agrega a todos sus 
artículos un resumen en Esperanto.

—El periódico mensual “Mensiehuri Ipza- 
dovay' , órgano de los maestros checoeslova
cos, publica regularmente una sección con 
«roñicas del Esperanto, especialmente en Io 
que se refiere a los intereses del magisterio.

—“Le Phare Medical de París”, la difun
dida revista de medicina francesa, resume 
constantemente sus secciones en Esperanto.

El órgano de la Asociación de Emplea
dos de Correos, 
Vugoeslavia, “ 
fo i telefoni”, publica en todos sus núme
ros una página en Esperanto.

Telégrafos y Teléfonos de 
Jugoslavenska posta, telegra-

Esperantista Muziko
Antaŭ ne multe da tempo, nia amiko S-no 

Henriko Rzodkiewiez, bone konata 
kunsocietanoj pro lia amo al la 
komponis kvar muzikajn verkadojn, 
pintajn, kies vortojn li elprenis el 
klasikaj esperantaj poezioj.

Jon ili: La Kapelo de 1
Zamenhof, por soprana voĉo kaj fortepiano.

Araba Kanto, de Ludmila Javsejwa, 
kati por soprana voĉo kaj fortepiano.

Venko, por horoj kaj fortepiano, 
Nokturno. de L. Belmont, }>or 
kaj kontralta voĉoj kaj orkestro.

Uhland,

l

de niaj 
muziko, 
tre ins_ 
la plej

trad- L.

an-

kaj 
so-

La 
fine, 
prana

Ni varme devas gratuli aJ nia amiko Hen
riko Rzodkiewiez, tial ke li bonvolis kun
ligi sian muzikan ta lenton, kun la esperan
ta afero. Ni 
nia lingvo,
kojn tra la tutan 
titan famon.

ne dubas ke per la flugiloj de 
facile li diskonigos siajn var

mondon, rikoltante meri-
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—Kaj pri la nova kuracisto. Kion vi opi
nias

Al malsanulo kiun vizitas kuracisto, kiu 
estas pli ol okdekjara, demandas unu el liaj 
parencoj:

—Pri la nova kuracisto - respondas la 
malsanulo - mi kredas ke li estas tro mal
nova.

LA MALNOVA RIĈULO
—Se almenaŭ mi povus profiti ĝin 

kiel glaciŝrankon.

★
NIA RAJTO

Entuziasma muzikamatoro devigas al fa
ma muzikisto, akompani lin ĝis lia hejmo, 
por montri al li muzikan verkaĵon, kiun li 
komponis.

Post la ludo, tiu ĉi demandas lin:
—Kion vi opinias .pri ĝi.
—Nu, ke ĉiu rajtas fari ĉe si, kiom li vo-

FELIĈA RENKONTIĜO
—Ho, kiom da tempo ke mi ne vidas vin, 

mi trovas ke pli dikiĝis.
—Pardonu, sed mi ne dikiĝis.
—Strange, eĉ via voĉo estas pli raŭka.
—Vi eraras, mia voĉo estas senŝanĝa.
—Kiom ĝoja mi estas, kara Petro.
—Sed mia nomo ne estas Petro.
—Tial eĉ vian nomon vi ŝanĝis.

★
MALKONTENTO

Peĉio ploregas. Lia patro demandas lin:
—'Kio okazas al vi. Kial vi ploras?
—Oni diris al mi, ke patrino venigos bu

beton el Parizo, kaj mi volas ke oni venigu 
aŭtomobilon.

ESPERIGA RESPONDO
Kuracisto - Trankviligu vin, la afero ne 

estas tiel serioza. Mi mem suferis tiun mal
sanon.

Malsanulo. - Sed, sendube, vi havis alian 
kuraciston.

CONSULTORIO JURIDICO
A. E. A.» consecuente en su propósito de 

brindar a sus asociados cuantas ventajas le 
sea posible, ha conseguido los servicios des
interesados del Dr. Virgilio A. Lasca, Mon
tevideo 528. U. T. 47 - 5184, donde los 
miembros de A. E. A. serán atendidos de
ferentemente, con la sola presentación dle 
carnet.

Esperamos que en el próximo número po
dremos anunciar el nombre d eun médico 
que ofrecerá sus servicios en idénticas con
diciones.

★

ALMOZPETEMO
—Kaj. Kial vi ne laboras. — Demandas 

pasanto al almozulo.
—Nu, mi estas devigata respondi, tiun de

mandon. tiom. da fojoj, ke por mi estas 
kvazaŭ laboro.

★
KI’RACISTA ESPERO

—Kion vi opinias pri mia onklo. ĉu li 
mortos aŭ no?

—Mi dubas, lia sano kontraŭstaras suk
cese» ĉian kuracilon.

Postaj decidoj
Poŝtkartoj bildflanke afrankitaj, kun Ia 

poŝmarko algluita sur la bilda flanko ne plu 
estas akceptitaj de la Poŝto.

Persujo - Irano, Tial ke Per aujo estas 
unu parto de la regno liano, laŭ dekreto de 
la lasta marto, la Irana (Persa) registaro 
ordonas la uzon de la nomo Irano anstataŭ 
la konata Persujo sur ĉiuj poŝtaĵoj. La sa
mideanoj bonvolu korekti siajn adresojn.

►♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦d

KORESPONDADO
Trilinia anonco en Koresp Fako 0.30 arg. mono

Muzikkomponisto deziras ricevi orientan po
polan muzikon (Hinda Japana, ĉina). Mi 
rekompencos per egala servo. Enrique 
Rzodkiewicz, Str. Misiones 369. Buenos 
Aires (Argentino).
S-ro Carlos J. Ferreyra—Adreso: JOVITA 
F. C. P. (Argentino). Deziras korespon
dadi kun afabla samideanino, prefere kun 
instruistino.

Deziras korespondi 22-jara studento. L.P.K. 
P. L k. ĉ. 1., pri ĉ. t. Precipe literaturo. 
Certe respondos al ĉiuj. — Adreso S-ro 
D. Martin Diez Trabadelo — T. M. An- 
chprena, F.C.S. — ARGENTINO
Petro J Campos. — Villa Angela, Chaco, 

F. C. S. F. — Argentino. Interŝanĝas re
vuojn, ĵurnalojn esperantistajn. P.M., Li
brojn, ktp. kun ĉ. 1. (certa respondo).
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